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Dom Pedro Junior Masters 2019 

Dom Pedro Victoria Golf Course 

05 a 07 de Julho 

 

REGULAMENTO 

Participação:                                                                                                                                                      

Aberto aos jovens jogadores(as) nacionais e estrangeiros até 18 anos de idade que se 

encontrem abrangidos pelas seguintes categorias: 

         Sub - 10 rapazes e raparigas (Nascidos após 31-12-2008) 

         Sub - 12 rapazes e raparigas (Nascidos  em 2007 e 2008) 

         Sub - 14 rapazes e raparigas (Nascidos em 2005 e 2006) 

         Sub - 16 rapazes e raparigas (Nascidos em 2003 e 2004) 

         Sub - 18 rapazes e raparigas (Nascidos em 2001 e 2002) 
 

 
Modalidade 

 Sub - 12 a Sub 18: “Stroke Play”, “Gross” e “Net” 

 Sub - 10: “Stableford”, “Gross” e “Net” (9 buracos cada dia – tees avançados). 

 
Tees 

 Sub -16 e Sub-18: Tees brancos (rapazes) e azuis (raparigas) 

 Sub -14: Amarelas (rapazes) e vermelhas (raparigas)  

 Sub-12: Vermelhas (rapazes e raparigas) 

 Sub - 10: Tees avançados (rapazes e raparigas) 

 
Resultados e Prémios: 
Premiados os três primeiros classificados “Gross” e “Net” por categoria e género (os prémios 
não são acumuláveis); 
Por cada categoria e género caso não seja atingido o número minimo de 7 participantes, será 
feita redução dos prémios a atribuir. 
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Campeões do torneio:   
Determinados pelo melhor resultado “Gross” para ambos rapazes e raparigas. 

 
Desempate: 
Em caso de empate entre dois ou mais jogadores, o desempate será feito usando o resultado 
do cartão do último dia. Se o empate persistir serão desfeitos utilizando os resultados dos 
últimos 9; 6; 3 e 1 e finalmente por sorteio. Em caso de empate para os campeões “Gross”, o 
desempate será feito num “play-off’ em morte súbita, a realizar num buraco a nomear pela 
comissão do torneio. 

 
Hora de saída: 
O (a) jogador(a) deve comparecer no respectivo tee 10 minutos antes da hora de saída.  
Se um jogador chegar ao seu ponto de partida, pronto para jogar, até cinco minutos depois da 
sua hora de saída, será aplicada a penalidade de duas (2) pancadas no primeiro buraco (nota à 
regra 6-3a). 

 
Tees de saída : 
Os tees de saída a usar dependem da idade do(a) jogador(a). O jogador deve verificar no 
cartão de jogo qual o tee de saída a usar.  

 
Deslocação no campo: 
É apenas permitido o uso de trolley manual ou eléctrico. Buggies não são permitidos.  

 

Caddies: 

Para os jogadores com idade igual ou inferior a 10 anos é obrigatório caddies.  
Para os jogadores da categoria sub - 12 é aconselhável caddies.  
Para os jogadores da categoria sub - 14 a sub - 18 não são permitidos caddies.  
Os caddies são da responsabilidade do jogador. Qualquer violação das regras e condições da 
competição pelo caddie será imputada ao jogador.  
 

• Aos caddies não é permitido o uso de vestuário não apropriado de acordo com as 
regras de etiqueta do campo, nomeadamente o uso de “jeans”, sandálias ou sapatos 
de golfe com spikes;  
• Não é permitido a caddies a marcação de “scorecards” dos jogadores;  
• Não é permitido aos caddies testarem a superfície de jogo nos greens; 

 
Regras de Jogo 
Todos os jogadores deverão ter o cuidado de não perturbar o ritmo normal de jogo.  
O tempo estimado para jogar 9 buracos é de 2h20. A formação será considerada fora de 
posição quando ultrapassar este tempo e/ou quando perder posição para o grupo da frente. 
Grupos fora de posição terão um 1º aviso.  
 

 1º Aviso – Chamada de atenção  

 2º Aviso – 1 pancada de penalização  

 3º Aviso – 2 pancadas de penalização  

 Último aviso: Desclassificação 

 
Suspensão do jogo: 
O jogo será apenas suspenso em caso de situações de perigo para os jogadores. A suspensão 
do jogo será indicada pela comissão do torneio, através de um apito prolongado.  
Todos os jogadores deverão marcar a sua bola e procurar local abrigado. O reinicio do jogo 
será sinalizado através de dois apitos curtos.  



Página 3 de 3 
 

 
 
 
Regra das 10 pancadas   
Jogadores com idade igual ou inferior a 10 anos:  
Na eventualidade do(a) jogador(a) atingir as 10 pancadas antes de concluir o buraco, deverá 
levantar a bola e seguir para o próximo buraco.  
 

Código de Conduta: 
Aos jogadores/caddies/acompanhantes é proibido o uso de linguagem obscena, infringir 
regras, atirar tacos, faltar ao respeito aos árbitros, voluntários, colaboradores, “staff” do 
campo. 

 Primeiro aviso: chamada de atenção;  

 Segundo aviso: 1 pancada de penalização 

 Segundo aviso: Desclassificação.  

 
Telefones móveis:  
O uso de telemóveis e outros aparelhos de telecomunicações durante a prova, não são 
permitidos, excepto em situações de emergência comprovada.  
É permitido o uso de aparelhos de cálculo ou medida apenas de distância, em conformidade 
com o R&A. 
 
Alteração ao regulamento: 
Em qualquer altura a comissão técnica nomeada como responsável pela realização do torneio, 
pode alterar, clarificar, suspender, anular ou complementar o presente Regulamento.  
 

Dúvidas de Procedimento: 
Em caso de dúvida de qual a regra a aplicar e se o arbitro não tiver por perto, o jogador(a) 
deve jogar 2 bolas e no final, juntamente com a comissão técnica, decidirem qual das regras a 
aplicar.  
 

Cartões de Jogo: 
Logo após terminar a sua prova o jogador(a) tem a responsabilidade de devolver o cartão de 
jogo devidamente conferido e assinado.  
 
Os casos omissos neste Regulamento serão decididos de forma definitiva pela comissão 
técnica. 


